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 0,10 € (3 Sk)

Mesto Vrbové Vás pozýva na

Prijatie novorodencovPrijatie novorodencovPrijatie novorodencovPrijatie novorodencov
nášho mesta narodených v poslednom štvr�roku 2016 a prvom štvr�roku 2017

VRBOVÉ, MESTSKÁ KNIŽNICA, 3.�MÁJA�O�14.00 HOD. 

Súèas�ou bude i sadenie stromèekov, 

ktoré�budú�nies��mená našich�malých�obèanov.
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Na Slovensku bola JDS založená v�ro-
ku 1990, vo Vrbovom v roku 1999. Prvým
predsedom bol Anton Jurica, od roku
2002 Marta Raffayová. JDS je združenie
obèanov staršieho veku a jej úlohou je
chráni/ práva a oprávnené požiadavky dô-
chodcov, sleduje vývoj ich životnej úrov-
ne, navrhuje príslušné opatrenia, poskytu-
je sociálnu, zdravotnú a právno-poraden-
skú pomoc.

Pod¾a plánu aktivít MO JDS bola dòa
5. apríla 2017 výroèná èlenská schôdza,
na ktorej sa z 236 èlenov zúèastnilo 165.
Prítomní boli oboznámení z èinnos/ou MO
JDS v roku 2016:

V rámci zdravotníckej prevencie a fy-
zioterapie boli dve prednášky, zúèastnilo
sa 89 èlenov a najväèší záujem bol o�do-
plnkovú výživu a využívanie lieèivých byli-
niek. Zaujímavou a pouènou bola pred-
náška „Bezpeèná jeseò života,“ ktorú us-

kutoènila kpt. Mgr. Jakubèáková z polície
v Trnave, úèas/ 42 èlenov. Ïalej medzi vy-
darené a èlenmi ob¾úbené boli akcie: zá-
jazd na kúpalisko, trikrát, úèas/ 145 èle-
nov, zájazdy na prehliadku spevokolov pri
ZO JDS v okrese Pieš/any, opekaèka
v�Banke, Fašiangový ples v Maduniciach,
Majáles a divadelné predstavenie v Chtel-
nici, Kapustové hody v Trebaticiach, Flóra
v Bratislave, Vianoèné trhy v Bratislave a
vo Viedni, športové sú/aženie v Šamoríne
a v Senici, kde nás reprezentovali Jozef
Drinka a Jaroslav Madžo, ktorý získal zla-
tú medailu v disciplíne „Kop na bránku“.
Na „Válkovej Trnave“ nás krásnou recitá-
ciou úspešne reprezentovala Mgr. Mária
Adamcová.

Nechýbali sme ani na akciách v�na-
šom meste, boli to najmä MDŽ, Deò ma-
tiek, kladenie vencov k pomníku padlých
v�deò oslobodenia nášho mesta, spo-

mienková slávnos/ na Bradle, SNP v�Pus-
tej Vsi, posedenie obèanov Vrbového nad
70 rokov, Vianoèné trhy vo Vrbovom, u-
konèenie roka 2016 a privítanie nového
roka 2017.

I v tomto roku dòa 11. 11. o 11. hod.
a 11. min. za zvuku zvonov z príležitosti
„Medzinárodného dòa veteránov I. a II.
svetovej vojny“ zapálime svieèku pri pom-
níku padlých, a znova zorganizujeme do-
volenku pri talianskom mori. V roku 2016
sa tejto dovolenky zúèastnilo 41 èlenov
v�krásnom meste Lignano. Väèšina úèast-
níkov bola spokojná, pookriali sme v mo-
ri, k èomu prispelo i krásne slneèné poèa-
sie. Na rok 2016 sme mali pridelených 6
lieèebných poukazov v�kúpe¾och na Slo-
vensku.

V roku 2017 má MO JDS v pláne po-
kraèova/ v organizovaní ob¾úbených akcií
o ktorých sú èlenovia v dostatoènom
predstihu informovaní vo vývesnej skrin-
ke, v Hlase Vrbového i miestnym rozhla-
som. Najbližšie akcie v roku 2017: 26.
mája – Majáles v Chtelnici, 7. júna o�14.
hod. v kultúrnom dome Duo Danyo, s kto-
rým sme v apríli 2016 naspievali a v�ok-
tóbri „pokrstili“ CD s�piesòou Z�Vrbového
do Krakovian, jún prehliadka speváckych
súborov JDS v�Pieš/anoch, júl zájazd na
kúpalisko, august zájazd do Terchovej,
dovolenka pri mori.

Výbor MO JDS ïakuje za spoluprácu
najmä z MsÚ primátorke Dott Mgr. Mag-
giovej, viceprimátorovi JUDr. Kubíkovi,
vedúcemu útvaru kultúry a športu PhDr.
Bosákovi, ako i všetkým, ktorí sa podie-
¾ali na úspešnom uskutoèòovaní akcií
v�roku 2016.

Predsedníèka MO JDS
M. RAFFAYOVÁ

Z ÈINNOSTI MO JEDNOTY DÔCHODCOV NA SLOVENSKU

Deratizácia vo�Vrbovom 
Mesto Vrbové oznamuje všetkým obèanom, fyzickým
a�právnickým osobám-podnikate¾om, ako aj právnickým
osobám na území mesta, že sú povinné vykona� dera-
tizáciu (reguláciu živoèíšnych škodcov) v�objektoch ur-
èených na podnikanie, v objektoch školských zariadení,
zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb,
bytových a polyfunkèných domoch, v�suterénnych a piv-
nièných priestoroch, objektov v�areáloch živoèíšnej vý-
roby, v�potravinárskych prevádzkach, v�reštauraèných
zariadeniach, v skladoch potravín a požívatín, v skla-
doch ïalších komodít a skládkach komunálneho odpa-
du v termíne

od 3. apríla do 14. mája 2017 

v zmysle odborného usmernenia pre vykonanie celoploš-
nej deratizácie, ktoré vydal Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v�Trnave dòa 6. marca 2017. To-
to odborné usmernenie je na nahliadnutie na Mestskom
úrade Vrbové, Útvare výstavby, územného rozvoja a život-
ného prostredia a je zverejnené na mestskej úradnej ta-
buli.

CZUŠ sv. Gorazda Vrbové 

Vás pri príležitosti Dòa matiek

srdeène pozýva na 

Koncert žiakovKoncert žiakovKoncert žiakovKoncert žiakov

hudobného odboruhudobného odboruhudobného odboruhudobného odboru

3. mája 2017 o 17.00 hod.

v Gymnáziu J. B. Magina vo Vrbovom
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 Vrbovčania 
 narodení
v marci 2017

Peter FIALA 1. marca Piešťany
Jakub TUHELA 1. marca Piešťany
Erik KLČO                        21. marca Piešťany
Zara PRIEVOZNÍKOVÁ  21. marca Myjava
Anetta ŠTERUSKÁ 24. marca Piešťany
Patrik KARAS                  29. marca Piešťany

Vitajte medzi nami!

Verejné obchodné sú�aže
Mesto Vrbové v zmysle uznesení MsZ vo Vrbovom è. 30/III/2017 a è. 31/III/

2017 zo dòa 30. 3. 2017 a v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a), §�9a ods.
1 písm. a) zákona è. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a no-
viel a pod¾a ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka týmto vyhlasuje

Obchodnú verejnú sú�až è. 5/2017
na nájom nebytového priestoru v budove „Haèkovec“, Beòovského ul. 336, Vr-
bové a vyzýva na podanie najvhodnejšieho návrhu nájomnej zmluvy.

Predmet OVS:  býv. uèebòa strojopisu na 1. poschodí, v¾avo, od ulice s vý-
merou: 54,45 m2.

Predkladanie sú�ažných návrhov do 16. mája 2017, do 10.00 hod.
Podrobné podmienky OVS è. 5/2017 (sú/ažné podklady) vrátane VZORU ná-

vrhu nájomnej zmluvy sú zverejnené na webovej stránke mesta www.vrbove.sk
a�v�úradnej tabuli mesta.

Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ, primátorka mesta

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Mesto Vrbové v zmysle uznesení MsZ vo Vrbovom è. 51/IV/2017 a è. 52/IV/

2017 zo dòa 27. 4. 2017 a v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a), § 9a ods.
1 písm. a) zákona è. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a no-
viel a pod¾a ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka týmto vyhlasuje

Obchodnú verejnú sú�až è. 6/2017
na nájom nebytového priestoru v budove „Haèkovec“, Beòovského ul. 336, Vr-
bové a vyzýva na podanie najvhodnejšieho návrhu nájomnej zmluvy.

Predmet OVS: býv. posilòovòa na prízemí, v¾avo, od dvora s výmerou: 30 m2.
Predkladanie sú�ažných návrhov do 18. mája 2017, do 10.00 hod.
Podrobné podmienky OVS è. 6/2017 (sú/ažné podklady) vrátane VZORU návr-

hu nájomnej zmluvy sú zverejnené na webovej stránke mesta www.vrbove.sk
a�v�úradnej tabuli mesta.

Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ, primátorka mesta

S P O M I E N K A

Hoci si odišla,
niet �a medzi nami,
ale v našich srdciach
budeš stále s nami.

Dòa 29. apríla uplynulo 5 rokov, èo nás navždy
opustila naša drahá manželka, mama a stará
mama 

Alena MOCKOVÈIAKOVÁ, 
rodená Hankócyová, z�Vrbového. 

S láskou na Teba spomíname všetci, èo sme
�a mali radi a kto ste ju poznali, venujte jej spo-
mienku tichú.                             P-No/P2/0748/17

Spomíname  na Teba 
s�ve¾kou úctou a láskou. 
Naplnil si navždy 
naše srdcia odvahou
a Tvoj humor nás nauèil 
vníma+ svet v krásnych farbách. 
Nikdy nezabudneme 
na Tvoju dobrú dušu, 
èo nás bude sprevádza+ 
a chráni+ naše kroky.

� 14. mája si pripomíname 15. výroèie, èo
nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatiè-
ko a deduško 

Janko ADAMEC.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spo-

mienku.
P-No P2/0690/2017

Neplaète, že som odišiel,
ten pokoj mi prajte

a milú spomienku si na mòa zachovajte.

� Dòa 2. mája uplynul 1�rok,
èo nás náhle opustil náš

Anton BRUCHÁÈ
a 11. apríla bolo 5 rokov od
úmrtia mojej dcéry Ivany. 

Kto ste ich poznali, venujte
im tichú spomienku.

Smútiaca rodina
P-No P2/0706/2017

MO Slovenskej národnej strany vo Vrbvom
v spolupráci s mestom Vrbové

Vás pozývajú na zájazd na

pri príležitosti 98. výroèia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika,

ktorá sa uskutoèní na Bradle dòa 6. mája o 14.00 hod.

Odchod mikrobusu z Vrbového je o 13.00 hod. spod šikmej veže.

Preprava je bezplatná.
Plánovaný návrat do Vrbového je o 17.00 hod.

NOVOOTVORENÁ CUKRÁREŇ
– bagetáre ň – stávková kancelária 

vám ponúka – bezlepkové koláèiky, tortièky, gulièkový èaj, èerstvú cukrovú vatu.

Potreby pre cukrárov: hmoty, farby, podmasy, dekorácie (otvorené 7 dní v týždni)

– možnos/ uzavretej spoloènosti – zdarma, vhodné pre 15 detí

– každú nede¾u prednášky o zdraví, psychologické, starostlivos/ o domácich
miláèikov

– ubytovanie 5 eur/noc vhodné pre robotníkov
Otvorené 7 dní v týždni.
Námestie slobody 264/27, Vrbové. Tel. èíslo: 0917 211 606
Nájdete nás na facebooku Cukráreò-SVET-Peèenia-Vrbové

P-No  P2/ 0757/2017   

CeloštátnuCeloštátnuCeloštátnuCeloštátnu

spomienkovú slávnosťspomienkovú slávnosťspomienkovú slávnosťspomienkovú slávnosť    
Tebe patrí spomienka, až sa srdce chveje,
ten, èo blízky bol, už tu s nami nie je.

� Dòa 8. mája uplynie 7 smutných rokov,
èo navždy odišiel náš starostlivý manžel, otec,
brat, dedko a priate¾

PETER FULJER z Vrbového.
S láskou a úctou spomínajú: manželka, syn
a dcéry s rodinami, ako aj ostatná rodina.

Venujte mu, prosíme, tichú modlitbu. Ïaku-
jeme.                                       P-No P2/0772/2017
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Vrbové Dom kultúry
Sobota 13. mája o 19.00 hod.

Vstupné: 9 eur
Predpredaj vstupeniek 

v pracovné dni u správkyne Domu kultúry

Mesto obnoví
historickú sochu

Na základe požiadavky poslanca MsZ p. Ing. ¼. Šterus-
kého, èlena komisie Dobrovo¾ného hasièského zboru a ve-
rejného poriadku, mesto Vrbové zvolalo stretnutie so so-
chárom Mgr. art. Martinom Šmigrovským, s ktorým bola
prerokovaná možnos/ reštaurovania sochy sv. Floriána –
patróna hasièov, ktorá stojí v centre Vrbového. Po vzájom-
nom stretnutí primátorky mesta Dott. Mgr. Emy Maggiovej
a viceprimátora JUDr. Štefana Kubíka s reštaurátorom bo-
la  vypracovaná cenová ponuka na zreštaurovanie uvede-
nej sochy vo výške 2�317,80 eur. K�samotnej reštaurácii
bude pristúpené v letných mesiacoch roka 2017.

MsÚ Vrbové 

Sviatok sv.�Floriána
Sv. Floriána si pod¾a rímskeho martyrológia pripomíname 4. mája.

Bol dôstojníkom rímskej armády, zastával vysokú administratívnu
funkciu v Noricum, v dnešnej èasti Rakúska. Muèenícku smr/ podstú-
pil za èias cisára Diokleciána. Jeho legendárne „Skutky“ hovoria, že
sa vzdal v Lorch vojakom z Aquilína, keï chytali kres/anov. Vojaci ho
kruto muèili, posadili do ohòa, a nakoniec ho hodili do rieky Enns s
kameòom okolo krku. Jeho telo našla a pochovala nábožná žena. Po
èase jeho pozostatky preniesli do augustiniánskeho opátstva svätého
Floriána blízko Linzu a neskôr do Ríma. Pápež Lucius III. v roku 1138
dal niektoré z relikvií tohto svätca po¾skému krá¾ovi Kazimírovi a bis-
kupovi Krakova. Od toho èasu je sv. Florián považovaný za patróna
Po¾ska, ale aj Linzu, Horného Rakúska a hasièov. Tradícia jeho mu-
èeníctva neïaleko miesta, kde sa rieka Enns vlieva do Dunaja, je
ve¾mi stará a hodnoverná. Na jeho poèes/ mu v mestách a obciach
stavali sochy ako symbol ochrany pred ohòom a vodou. Okrem hasi-
èov považujú sv. Floriána za svojho patrona tiež kominári, murári, ko-
vári, hrnèiari a mnoho ïalších profesií majúcích doèinenia s�ohòom.

Aj naše mesto má v areáli Kostola sv. Martina umiestnenú baro-
kovú sochu sv. Floriána, no žia¾ zub èasu sa na òu výrazne podpísal
v�podobe erózie jej povrchu. V rámci obnovy historických skvostov na
území nášho mesta sa budeme môc/ pýši/ aj sochou sv. Floriána. Pat-
rón hasièov bude teda èo nevidie/ aj v našom meste opä/ dôstojným
„strážcom“ pred ohòom.

Mgr. Silvester BOŠKOVIÈ,
DHZ Vrbové

VyužívajteVyužívajteVyužívajteVyužívajte
službyslužbyslužbyslužby

MESTSKEJ KNIŽNICE
VRBOVÉ

pondelok - piatok  12.00 - 18.00 hod.
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OPÄ� VÝBORNÉ VÝSLEDKY  
V�TESTOVANÍ 

Každá škola sa snaží o èo najlepšie výsledky vo výchovno-vyuèova-
com procese. Ako je škola v tomto smerovaní úspešná, sa dá /ažšie
zisti/, no jedna z viacerých možností predsa len je. Niekedy staèí pozrie/
na webové stránky školy a  hodnotenia, ktoré vychádzajú z celosloven-
ských výsledkov testovania.

ZŠ na Komenského ulici vo Vrbovom je dlhodobo ve¾mi úspešná.
Rodièov žiakov zaujímajú školy, ktoré sú v blízkosti bydliska ich detí
alebo do nich chodia. Preto budú mnohí zvedaví na úspechy a aktivity
našej školy v novembri a decembri minulého roka.

V dnešnej dobe, keï kvalitu vzdelania otestuje najmä nekompro-
misný trh práce, sa neustále  snažíme zvyšova/  úroveò vzdelávania a
venujeme ve¾kú pozornos/ celoslovenským testovaniam, ktoré objektív-
ne porovnajú vedomosti a schopnosti žiakov. 23. novembra 2016 sa
uskutoènilo testovanie žiakov 5. roèníka ZŠ pod názvom Testovanie 5 -
2016. Žiaci písali testy z matematiky  a slovenského jazyka a literatúry.
Testovania sa zúèastnili všetci žiaci 5. roèníka, ktorí mali vynikajúce vý-
sledky. Zo slovenského jazyka a literatúry dosiahli  až  71,7 % správ-
nych riešení (celoslovenský priemer bol 63,1 %) a z matematiky sme
dosiahli 65 % (celoslovenský priemer bol 62,3 %). O tento výsledok sa
zaslúžili svojou trpezlivou prácou uèite¾ky prvého stupòa, ktoré uèili žia-
kov v 1. až 4. roèníku  a vedomosti ešte prehåbili v 5. roèníku uèite¾ky
slovenèiny a matematiky.

Dobrovo¾ne sa zapájame aj do testovania KOMPARO, ktorého sa
dòa 16. novembra 2016 zúèastnilo 100 žiakov 8. a 9. roèníka. Hlavným
cie¾om zapojenia sa do testovania je spätná väzba o výsledkoch kvality
vzdelávania na našej škole a tiež, aby žiaci nemali strach z povinného
celoslovenského testovania, ktoré èaká deviatakov v apríli.

ZAPÁJAME SA DO SÚ�AŽÍ
Základná škola na Komenského ulici sa zapája do rôznych sú/aží.

Tento školský rok sme sa 11. novembra zúèastnili sú/aže v kategórii
Bobríci.

V roku 2004 vznikla v Litve informatická sú/až Bebras - Informatický
bobor. Úspešná sú/až sa odvtedy rozšírila do ïalších európskych krajín.
Úspešní riešitelia boli A. Treskoòová a M. Jankoviè zo 4. B. Žiakov prip-
ravovala  a aj  koordinátorkou sú/aže bola uèite¾ka Zita Michalková.

Škola podporuje okrem iného aj rozvoj a ovládanie  cudzích jazykov,
lebo nenadarmo sa hovorí, že ko¾ko reèí vieš, to¾kokrát si èlovekom.
Preto  ¼ubica Briediková, uèite¾ka ruského jazyka, 5. decembra zorgani-
zovala  školské kolo Olympiády z ruského jazyka, na ktorom sa zúèast-
nili žiaci ôsmeho roèníka. Po zvládnutí písomnej a ústnej èasti prvenst-
vo zaslúžene  získal Miroslav Ganobèík (8. B), na druhom mieste skon-
èila Lucia Kubranová (8. A), tretie miesto obsadil Samuel Boor (8. B).
Ví/az postupuje do okresného kola, ktoré sa uskutoèní v Trnave. 

Pred zaèiatkom vianoèných prázdnin si žiaci zmerali sily v novom
športe Kinball. Na našej škole funguje pod vedením uèite¾ky Martiny

Borsovej  Základný kolektív Kinball Vrbové. Keïže sa jeho èlenovia už
rok stretávajú na tréningoch, rozhodli sa vyskúša/ svoje schopnosti aj
v�sú/aži. Zostavené tímy zo žiakov  6. - 9. roèníka  reprezentovali svoje
triedy. 21. decembra sa stretlo 8 družstiev v kinballovom turnaji organi-
zovanom Základným kolektívom Kinball Vrbové a našou školou. Na po-
moc nám prišiel aj zástupca tohto športu pre Slovenskú republiku pán
Bitter z Bratislavy, ktorý dohliadal na dodržiavanie pravidiel hry, za èo
mu ve¾mi pekne ïakujeme. Po /ažkých a vyrovnaných zápasoch sa do
finále prebojovali tri tímy s najvyšším poètom bodov v tomto poradí: 1.
miesto si vybojovala  8. A (S. Földiová, L. Gerát, A. Gono, S. Hulmano-
vá, G. Madunická, M. Nizner), 2. miesto obsadila 7. A (R. Dérová, A.
Gogolová, L. Milecová, K. Moravèíková, A. Samuhelová, N. Valová), 3.
miesto získala 7. B  (S. Konkušová, M. Machoviè, M. Mešenec,  K. Mit-
terová, Š. Prievozník, N. Šicková). Veríme, že si žiaci tento moderný
šport ob¾úbia a viacerí sa mu budú venova/ aj v budúcnosti.

Pozna/ minulos/ pomáha spoznáva/ budúcnos/, preto uèite¾ka Ka-
tarína Sklenárová usporiadala Školské kolo dejepisnej olympiády, ktoré
sa konalo 28. novembra. Do sú/aže sa zapojilo ve¾a žiakov 2. stupòa
v�rôznych vekových kategóriách a prvé miesta získali: T. Šimurka (9. A),
T. Teplica  (8. B),  N. Chnápková (7. B), J. Pašák (6. A). Títo žiaci postú-
pili do obvodného kola.

V škole máme ve¾a šikovných výtvarníkov, ktorí by sa radi výtvarné-
mu umeniu venovali aj profesionálne. Preto uèite¾ka výtvarnej výchovy
Sklenárová poslala výtvarné práce R. Slamku a S. Drevenáka (9. A) do
sú/aže Talent, umenie, kumšt,  ktorú vyhlásila Súkromná umelecká ško-
la v Hodruši-Hámroch pod záštitou MŠVVaŠ SR.

2zs

NOC ÈÍTANIA BIBLIE
V piatok 21. apríla sa v školskej jedálni ZŠ Komenského 2, stretli

žiaci v rámci 7. roèníka celoslovenského projektu Noc èítania Biblie.
V novom jarnom èase sme sa v piatok 21. apríla zišli v  školskej

jedálni na ïalšiu Noc èítania Biblie. Tento rok sme spoznávali knihy Sta-
rého zákona Genezis a Knihu sudcov.

Po preèítaní úryvku o stvorení sveta sme sa rozdelili do skupiniek.
Každá skupinka krátkou scénkou predstavila udalosti zo zaèiatku dejín
¾udstva. Príbeh o Adamovi a Eve, ktorých pýcha pripravila o raj. V�ïalšej
scénke nám žiaci zahrali známy príbeh o obete Kaina a Ábela. Potom
Noe zachraòoval zvieratá v arche pred potopou, ktorú Boh dopustil kvôli
skazenosti ¾udstva. Nakoniec však všetko dobre skonèilo a objavila sa
dúha – znamenie zmluvy. Skupinka Babylonèanov chcela postavi/ vežu
až do neba, dievèatá v nej využili svoju kreativitu a stavali vežu zo svo-
jich tiel. Zo sudcov  sme si predstavili Samsona, ktorý vynikal úžasnou
silou.

Po prestávke a kvíze sme v tvorivých dielòach vyrábali anjelov a kve-
tinovo-motý¾ové záložky.

Nakoniec sme si zo spacákov pozreli kreslený film Potopa sveta a
hraný film Pollyanna - o dievèatku, ktoré v každej situácii nachádzalo
dôvod na rados/. My sme tých dôvodov na rados/ v túto noc mali až-až.
Verím, že nám vydrží do konca školského roka.

Edita CHOVANCOVÁ,
uèite¾ka náboženstva

ZO ŽIVOTA ZŠ NA KOMENSKÉHO ULICI
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Najlepšia sci-fi
poviedka�2017
V aule Gymnázia Jána Baltazára Magina vo Vrbovom sa dòa 20. apríla ko-

nalo slávnostné odovzdávanie cien za najlepšiu sci-fi poviedku v medzinárod-
nej literárnej sú/aži Keï si vymýš¾am... 

Autormi poviedok boli žiaci základných a stredných škôl nielen zo Sloven-
ska, ale i zo zahranièia, presnejšie z Èeskej republiky a Argentíny. 

Po príhovore riadite¾a školy PaedDr. Ing. Františka Glosa, PhD., primátorky
mesta Vrbové Dott. Mgr. Emy Maggiovej a po odovzdaní pozdravu od predse-
du TTSK Ing. Tibora Mikuša, PhD. nasledovalo samotné vyhlásenie výsledkov.

V rámci prvej kategórie sa umiestnili:
1. miesto KATARÍNA HELMECIOVÁ (Gymnázium, Alejová 1, Košice) s po-

viedkou VO¼NÍ
2. miesto JÚLIA KATOVÁ (Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Koši-

ce) a jej poviedka BIELE KRYSY 
3. miesto SIMONA GIBALOVÁ (Gymnázium, Alejová 1, Košice) so sci-fi prí-

behom CUDZINCOVO NEBO
V druhej kategórii najlepšie miesta obsadili:
1. miesto MAGDALÉNA MARTIŠKOVÁ (Gymnázium Topo¾èany) s poviedkou

SPRÁVA ZVITKOV VELÚROVEJ KOŽE... O NIKDY „NENARODENÝCH KNIHÁCH“.
2. miesto DENISA LAKOŠTÍKOVÁ (Gymnázium A. Kme/a v Banskej Štiavni-

ci) s�poviedkou NEDE¼NÝ OBED
3. miesto NOEMI KULIKOVÁ (Gymnázium J. B. Magina vo Vrbovom) a jej

poviedka B-562
V tretej kategórii medzi najlepších autorov patrili:
1. miesto EVA KELEŠIOVÁ (Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymná-

zium, Bratislava) s poviedkou  A MAN FROM ANTOHER PLACE
2. miesto MONIKA MIKLOVIÈOVÁ (Obchodná akadémia, Trnava) – THE

POND
3. miesto JULIÁN CHIESA (Escuela Provincial, Rosario City, Argentina) –

s�poviedkou MY LAST HUMAN MEMORIES
Poèas vyhlasovania výsledkov sa o kultúrny program postarala žiaèka

Gymnázia J. B. Magina vo Vrbovom – Tereza Fifíková i žiaci CZUŠ vo Vrbovom
s taneèným vystúpením na skladbu Fireball a spevom v podaní Margarétky
Ondrejkovej. 

Vyhlasovania výsledkov sa zúèastnil aj fotograf Mgr. art Juraj Starovecký,
ktorý v priestoroch gymnázia vystavuje svoje diela s názvom Guten Tag. Foto-
grafie zachytávajú život obyèajných-neobyèajných ¾udí. 

Veríme, že XIX. roèník bude takisto úspešný a lávový prach, ktorým sa krs-
tilo, podnieti mladých ¾udí v ich tvorivosti, aby oheò fantázie v nich naïalej tlel
a nikdy nevyhasol.

PeKa

Návrat k zeleným koreòom
Ekológia a obnovite¾né zdroje energie. To je

heslo sú/aže Enersol, do ktorej sa každoroène
zapájame. Tento rok sme vypracovali prácu s ná-
zvom Návrat k zeleným koreòom... Naše žiaèky
Beata Kubalá-
ková a Katarína
Hajduová pod
vedením Mgr.
Michalkovej sa
v práci zaobera-
li inovatívnym
zatep¾ovacím
systémom. Na
strechu budovy
nášho gymnázia
sme navrhli za-
teplenie pomo-
cou 100 % recy-
klovate¾ného
materiálu, a to
technického ko-
nope. Tento izo-
laèný materiál by nahradil pôvodný, ktorý je
v�zlom technickom stave a navyše by zabezpeèil
našej škole výraznú úsporu financií.

Táto práca zaujala na krajskom kole odbornú
porotu, ktorá nám udelila prvé miesto. Postúpili
sme do Celoslovenského kola, ktoré sa konalo
11. - 12. apríla na SOŠ v Senici. Tu naše žiaèky
získali nádherné tretie miesto a boli vybrané re-
prezentova/ SR v medzinárodnom kole.

Dòa 20. - 21. apríla sa uskutoènilo medziná-
rodné kolo v Hlubokej nad Vltavou, do ktorého
sa zapojili tie najlepšie práce zo Slovenska, Ra-
kúska, Slovinska, Nemecka, Po¾ska a Èeska.
Naše žiaèky s ve¾kým úspechom odprezentovali
svoju prácu. Okrem diplomu a reprezentaèného
pohára si priniesli množstvo nových vedomostí
a�skúseností.

Mgr. MICHALKOVÁ

Stretnutie s�europoslancom
V stredu 19. apríla sa študenti maturitných

roèníkov, 2. BA a 1. BA triedy zúèastnili prednáš-
ky slovenského europoslanca a èlena Európskej
¾udovej strany v Európskom parlamente Ing. Iva-
na Štefanca, MBA, PhD. pod názvom Európska
únia a jednotný digitálny trh. Študenti ïalej mali
možnos/ sa pýta/ europoslanca na rôzne témy,
ktoré ich zaujímali, ako sú: trh práce v Európe
a�na Slovensku èi rozdielnos/ kvality potravín
v�rámci EU.

Návštevu privítala a predstavila študentka 5.
BB triedy Annamária Rumanová, ktorá sa taktiež
podie¾ala na organizácií.
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Ktorý futbalista je tvojim futbalovým vzo-
rom?

Mojím futbalovým vzorom je odmalièka Cri-
stiano Ronaldo, èi už keï pôsobil v Manchestri
United alebo teraz v Reale Madrid. Tiež sa mi
páèi Marco Reus z Borussie Dortmund.

Aké boli tvoje prvé pocity, keï si dostal
pozvánku do reprezentácie?

 Moje pocity boli urèite pozitívne. Spoèiat-
ku som tomu ani nedokázal uveri/, až postu-
pom èasu som si uvedomoval èo som dokázal
a kam som bol nominovaný. Bola to pre mòa
ve¾ká èes/ reprezentova/ Slovensko.

Aký bol program národného tímu a rozvi-
nutos� futbalovej infraštruktúry v Arménsku?

Program bol síce dos/ nabitý, ale samo-
zrejme sme mali aj dostatok èasu na regenerá-
ciu. Absolvovali sme 3 tréningy, jeden ešte na
Slovensku a dva priamo v Jerevane. V hlavnom
meste ázijskej republiky sme odohrali poèas
piatich dní dva nároèné zápasy, oba duely sme
vyhrali. Podmienky v Arménsku boli dobré, mali
sme k dispozícií všetko èo sme potrebovali,
aby sme sa kvalitne pripravili na zápasy.

Nieko¾ko slov k zápasu, v ktorom si odo-
hral celý 2. polèas: 

Zápas bol ve¾mi nároèný, celkové tempo
hry ve¾mi vysoké. Po prvom polèase sme vyhrá-
vali 1:2, ale na zaèiatku druhého polèasu nám

súperov tím strelil dva rýchle góly. Nás to však
psychicky nezlomilo, bojovali sme až dokonca
ako tím a nakoniec sme zápas dokázali otoèi/
a vyhrali sme výsledkom 3:4. Po zápase sme
boli všetci z dosiahnutého výsledku pozitívne
naladení. Takisto aj ja, pretože sa mi podarilo
zaznamena/ prvú asistenciu ku gólu na 3:3,
ktorý takpovediac odštartoval náš výsledkový
obrat. 

Môžeš predstavi� svoje futbalové ambície
do budúcnosti?  

Mojou ambíciou je naïalej sa zlepšova/ a
podáva/ èo najlepšie výkony na klubovej úrovni
a pomôc/ tak svojmu tímu k stanoveným cie-
¾om. To isté by som chcel prípadne opä/ pre-
nies/ aj do reprezentácie. Mojim najväèším
snom je dosta/ sa do mužského reprezentaè-
ného A-tímu Slovenska.

Èo chceš doda� na záver?
Na záver by som chcel vyjadri/ poïakova-

nie predovšetkým mojej rodine a priate¾ke, kto-
rí ma vo všetkom podporujú a vždy pri mne
stoja. A takisto poïakovanie patrí aj mojim klu-

bovým spoluhráèom, vïaka ktorým sa môžem
aj ja naïalej zlepšova/.

text:  Mgr. Matúš OPATOVSKÝ
foto: Facebook Mateja Kubicu

Futbalista z Vrbového v�reprezentaènom drese SR

2. a 3. miesto mladých hasi čiek
Mladé hasièky z DHZ Vrbové zaèali sezónu úspešne. 8. apríla sa už po druhýkrát zú-

èastnili Halovej sú/aže mladých hasièov v Dvorníkoch. Hasièské družstvá v zložení Kris-
tína Brezulová, Rebeka Dérová, Lea Jaššová, Klára Klieštiková, Ela Lackovièová, Simo-
na Piknová a Nora Svitková si ve¾mi dobre poradili v štafetovom behu a následne ako
družstvo prekonali dráhu s rôznymi úlohami – zostavenie nasávacieho vedenia k požiar-
nej striekaèke, prekonanie rebríkovej steny, podlezenie prekážky, viazanie uzlov, urèe-
nie technických prostriedkov PO a zodpovedanie otázok požiarnej ochrany a poskytnutia
prvej pomoci. Vïaka ich snahe a výkonu získali 2. a 3. miesto v kategórii dievèat. K ús-
pechu im gratulujeme a ïakujeme za vzornú reprezentáciu. Poïakovanie patrí aj brat-
skej dvojici Adamovi a Filipovi Svetlíkovcom, ktorí sa venujú de/om a dorastencom DHZ
Vrbové.

FG

Mladému futbalistovi z Vrbového sa podarilo to, o èom mnoho iných chlapcov ce-
lý život len sníva. Matej KUBICA, ktorý aktuálne pôsobí v tíme FC Nitra sa svojimi
výkonmi prebojoval až do výberu slovenskej futbalovej reprezentácie do 18 rokov.
Tréner reprezentaèného výberu, Milan Malatinský ho nominoval na aprílový reprezen-
taèný dvojzápas s rovesníkmi z Arménska. 

Kreatívny stredopoliar èi rýchly útoèník s futbalom zaèal už v útlom detstve v do-
mácom MFK Vrbové, neskôr v kariére pokraèoval v Spartaku Myjava kde hrával 2 ro-
ky a potom odišiel do FC Nitra kde pôsobí už šiesty rok. V meste pod Zoborom i štu-
duje, navštevuje tu športové gymnázium. V nitrianskom drese hráva za starší dorast
celoslovenskú 1. ligu, roèník U19. „Jeho“ FC Nitra šes� kôl pred koncom sezóny
priebežne figuruje v tabu¾ke na prvom mieste. Matej má tak so svojimi spoluhráèmi
ve¾kú šancu obháji� minuloroèný majstrovský titul.  

Talentovaný futbalista nám v krátkom rozhovore odpovedal na pár otázok.

Matej v nitrianskom klubovom drese s�maj-
strovským ligovým pohárom z minulej sezóny
2015-2016.

Populárne „selfíèko“ v reprezentaènom
trièku.
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IV. liga SZ futbal 
24. kolo

 Slovan Trenèianske Teplice - MFK Vrbové
1:0 (0:0)

 Najtesnejšia prehra
v�Trenè. Tepliciach 

23. apríla Vrbové, po prestávke v mi-
nulom kole, prišlo do kúpe¾ného mesteè-
ka na zápas 24. kola. Zápas s�množ-
stvom súbojov zvládli v prvom polèase
lepšie hostia, ale šance Zelenaya a Su-
mera i ïalšie dve strely zvládol domáci
brankár, ktorého nechali strelci z�MFK
vyniknú/. Po zmene strán využili domáci
nedôrazné bránenie hostí na strelenie je-
diného gólu v 57. min., ktorého autorom
bol Hamaòa. Hráèi Vrbového vsadili všet-
ko do útoku, snažili sa, bojovali, aj strie-

dajúci hráèi dobre zapadli do útoèného
tempa, na druhej strane domáci zbloko-
vali strely hokejovým spôsobom a èo
prešlo aj so š/astím vychytal domáci gól-
man vïaka dobrej defenzíve. „Škoda,
preškoda, lebo bod a azda i tri boli na
dosah,“ povedal prezident MFK Igor
Spál.  

Zostava MFK: Grežo-Ïuraèka, Ver-
chola, Vlado (83. Michálek),  Strecký,
Lackoviè, T. Gažík, Sumer, Majgot (68.
Spál),  Blaško (77. Matejka), Zelenay,
tréner A. Adamèík.

Peter SEDLÁÈEK

ZO ŠPORTU

Aj tento rok sa v našom meste usku-
toènil tradièný HOGO-FOGO CUP 2017.
Ide o nohejbalový turnaj, ktorý organizuje
naše nohejbalové družstvo s pomocou
mesta Vrbové.

Zúèastòujú sa ho po väèšine družstvá
II. nohejbalovej ligy západ. Turnaj  je po-
zývací,  a tak sme v tomto roku mohli vi-
die/ v našej telocvièni II. ZŠ Komenského
tieto družstvá: Abrahám, Kysucké Nové
Mesto (KNM), Smolenice, Trnava A, Trna-
va B (Knihárstvo Hanzlíèek), Vinodol, Vr-
bové A (hralo v zložení: Z. Varga, A. Var-
ga, P. Urban) a Vrbové B (v zložení: P.
Krchnák, L. Šteruský, S. Gondál a V. Hor-
vát).

Družstvá boli rozdelené do dvoch sku-
pín: A. Abrahám, Trnava A, Vrbové A, Vi-
nodol; B. Kysucké Nové Mesto, Smoleni-
ce, Trnava B, Vrbové B.

Po tradiènej uvítacej reèi primátorky
mesta Vrbové Dott. Mgr. Emy Maggiovej,
ktorá privítala družstvá na pôde mesta
Vrbové a popriala im ve¾a úspechov sa
mohol turnaj zaèa/ otváracími zápasmi
Abrahám vs. Vrbové A. Prvý set z našej
strany bol trochu viac nervózny, a tak sa
skonèil na prekvapenie 11:9 pre Abra-
hám. V druhom sete sme si nemohli už
dovoli/ zaváhanie vyhrali sme 11:8.

Druhý zápas Smolenice vs Vrbové B
bol vyrovnaný v prvom sete až do posled-
nej lopty. Na našu škodu sme ho prehrali
11:10. V druhom sete naše družstvo „B“
predviedlo svoj najlepší set na turnaji a
vyhralo ho jednoznaène 11:3.

V tre/om zápase sa predviedol favorit
turnaja z Vinodolu: Vinodol vs Trnava A
10:11, 11:8. Skúsenosti Trnavy A slávili
úspech a ukoristili cennú remízu.

Zástupcovia z Kysúc patria k vysoko
kvalitným družstvám, a tak remíza 11:7,
10:11 bola pre Trnavu B ve¾mi cenná.

V zápase Vrbové A vs Trnava A sa
zrodila ïalšia remíza 7:11, 11:10. Po
stratenom bode s Abrahámom získaný
bod s Trnavou. Pekný zápas, ktorý ukázal

perspektívu do budúcna pre novo formu-
júcu sa trojku. Vrbové B vs Trnava B, sú-
per, ktorého vekový priemer je zrovnate¾-
ný s našim, ale so skúsenos/ami a kvali-
tou neporovnate¾ne vyššou 7:11, 5:11.

Vinodol vs Abrahám 11:3, 11:8, favo-
rit nedal žiadnu šancu súperovi.

KNV vs Smolenice 11:5, 11:7 platilo
to isté.

Vrbové A vs Vinodol 5:11, 7:11. Na-
priek prehre ve¾mi kvalitný zápas s množ-
stvom pekných súbojov na sieti. Vysoká
kvalita smeèiarskych súbojov. Väèšia zo-
hratos/ viedla k úspechu Vinodolu.

Vrbové B vs KNV 1:11, 6:11, už ná-
stup na zápas signalizoval nesúlad druž-
stva, a to sa v prvom sete ukázalo v pl-
nej nahote. Najslabší set turnaja.

Trnava A vs Abrahám 10:11, 11:9.
Trnava sa natrápila na povinné 2 body
(remíza s horším skóre 1 bod a s lepším
skóre 2 body).

Trnava B vs Smolenice 11:7, 10:11.
Aj Smolenice trápili favorita ako Abrahám
a ukoristili si bod.

Vyraïovacie zápasy: Vinodol vs Smo-

lenice 11:9, 11:5. Príjemné prekvapenie
s výkonu Smoleníc, keï favorita znaène
potrápili.

Trnava A vs Vrbové B 11:7, 11:4.
Tak, ako v lige ani na našom turnaji ne-
vieme nájs/ recept na tohto tradièného
súpera.

KNV vs Abrahám 11:8, 11:7. Ve¾mi
snaživý výkon, ktorým potvrdil Abrahám
(aj Smolenice) oprávnenos/ pozvánky na
náš turnaj.

Trnava B vs Vrbové A 11:6, 11:6 od
tohto zápasu sme oèakávali postup náš-
ho družstva. Hlavne po ve¾mi dobrom vý-
kone proti Vinodolu. Nepodarilo sa nám
chyti/ správny rytmus a zápas nám unikol
medzi prstami.

Semifinále:
Vinodol vs Trnava B 11:7, 11:5. Zá-

pas jasne ukázal ambície Vinodolu a mla-
dej nastupujúcej krvi.

KNV vs Trnava A 11:7, 9:11, 11:8
krásne výmeny, zvraty a úžasná bojov-
nos/ pre dosiahnutie výsledku, tak takto
môžeme charakterizova/ tento zápas. Fi-
nále mali obe družstvá na dosah. No
mohlo postúpi/ len jedno. Tradiène si fi-
nále zahralo KNM.

Zápas o 3. miesto:
Trnava A vs Trnava B 9:11, 8:11. Po-

tvrdili sa slová, že derby nemá favorita a
presne tak dopadol aj tento.

Finále:
KNM vs Vinodol 11:8, 10:11, 5:11.

Sme radi, že finále malo taký dramatický
nádych. Skúsení Kysuèania si uchmatli
prvý set, a tak sa dostali do psychologic-
kej výhody. Mladé mužstvo Vinodolu sa
nevzdalo a najtesnejším rozdielom získa-
lo druhý set. V tre/om závereènom sete
ukázali èo je v nich, a to že idú správnym
smerom v tréningovom procese. Vysoká
kvalita a variabilnos/ úderov je zárukou
kvality do budúcna.

Krásny deò okorenený skvelými vý-
konmi, tak by sa dal charakterizova/ HO-
GO-FOGO CUP 2017. Dúfame, že všetci
úèastníci, diváci a priaznivci nohejbalu si
prišli na svoje. A budúci rok sa stretne-
me opä/.

L. Š.

HOGO-FOGO CUP 2017


